داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی
ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
طزح درس رٍساًِ ( )lesson Planتزکیبی
جلسِ اٍل
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 99/44/40 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :تاریخچٍ ضبکٍ مزاقبت َای بُذاضتی ايلیٍ
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با تاریخچٍ ي ساختار ضبکٍ مزاقبت َای بُذاضتی ايلیٍ
اَذاف اختصاصی :
-

تاریخچه ي ساختار شبکه مزاقبت های بهذاشتی ايلیه با تاکیذ بز خذمات تغذیه ای در ایزان ي جهزان را بیان کىىذ

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ دٍم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 99/44/24 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99

عىًان جلسٍ ً :ظبم هزاقبت ّبی بْذاضتی در ایزاى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای تغذیٍ ای جاری وظام مزاقبت َای بُذاضتی در ایزان
اَذاف اختصاصی :
-

بزوامٍ َای تغذیٍ ای جاری وظام مزاقبت َای بُذاضتی در ایزان را ضزح دَذ.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ سَم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

تبریخ ارائِ درس 99/44/28 :

سبل تحصیلی 99-044 :
ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :بزًبهِ هزاقبت کَدکبى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای تغذیٍ ای مزاقبت کًدکان
اَذاف اختصاصی :
-

بزوامه های تغذیه ای مزاقبت کًدکان سیز  6سال را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1یًویسف ،و قص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ چْبرم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 99/42/45 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :بزًبهِ هزاقبت هبدراى ببردار
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای تغذیٍ ای مزاقبت مادران باردار
اَذاف اختصاصی :
-

بزوامه های تغذیه ای مزاقبت مادران باردار را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -2یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ پٌجن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

تبریخ ارائِ درس 99/42/42 :

سبل تحصیلی 99-044 :
ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :بزًبهِ تزٍیج تغذیِ بب ضیز هبدر
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای تزيیج تغذیٍ با ضیز مادر
اَذاف اختصاصی :
-

بزوامه های جاری تزيیج تغذیه با شیز مادر را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :بلی /

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -3یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ضطن
داوشکذٌ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 99/42/49 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :آّي یبری
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ آَه یاری در ضبکٍ مزاقبت َای بُذاضتی ايلٍ
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه آهه یاری در شبکه مزاقبت های بهذاشتی ايلیه را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ّفتن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 99/42/22 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :هببرسُ بب بیوبری ّبی ًبضی اس کوبَد یذ
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای جاری مبارسٌ با کمبًد یذ در وظام مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کمبًد یذ در وظام مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ّطتن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/44/41 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی اس فطبر خَى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس فطارخًن در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی اس فشارخًن در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ًْن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/44/20 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی بیوبری ّبی قلبی عزٍق
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس بیماری قلبی عزيق در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی بیماری قلبی عزيق در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -2یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ دّن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/44/14 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99

عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی بیوبری سزطبى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس بیماری سزطان در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی بیماری سزطان در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -3یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ یبسدّن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/42/41 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی سزطبى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس سزطان در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی بیماری سزطان در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -4یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ دٍاسدّن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/42/40 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی دیببت
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس دیابت در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی بیماری دیابت در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :بلی

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -5یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ سیشدّن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/42/24 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی دیببت
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس دیابت در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی بیماری دیابت در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -6یًو یسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ چْبردّن
داوشکذٌ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/42/28 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :هزاقبت ّبی سبلوٌذاى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای مزاقبت اس سالمىذان در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های مزاقبت اس سالمىذان در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -7یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ پبًشدّن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

تبریخ ارائِ درس 044/41/40 :

سبل تحصیلی 99-044 :
ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :ارتببط تغذیِ بب بْذاضت رٍاى
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با ارتباط ي وقص تغذیٍ در بُذاضت ريان
اَذاف اختصاصی :
 -وقش تغذیه در بهذاشت ريان را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -8یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

جلسِ ضبًشدّن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 99-044 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 044/41/44 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :خذهبت تغذیِ ای در ًظبم هزاقبت ّبی
بْذاضتی
ًَع ٍاحذً :ظزی

رٍس :سِ ضٌبِ

سبعت8-44:

تعذاد داًطجَیبى 44 :

تعذاد ٍاحذ2 :

هسئَل درس:دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 04 :دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی :بْوي 99
عىًان جلسٍ  :کٌتزل ٍ پیطگیزی عفًَت
َذف کلی جلسٍ  :آضىایی با بزوامٍ َای کىتزل ي پیطگیزی اس عفًوت َا در ضبکٍ مزاقبت َای ايلیٍ بُذاضتی
اَذاف اختصاصی :
 -بزوامه های کىتزل ي پیشگیزی اس عفًوت ها در شبکه مزاقبت های ايلیه بهذاشتی را شزح دهذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -9یًویسف ،وقص مزاقبت در بُبًد يضعیت تغذیٍ( ،متزجمان :عبذاللُی س ،ضیخ االسالم ر) ،یًویسف ي يسارت بُذاضت،
درمان ي آمًسش پشضکی ،تُزان.
2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science.


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  44 :دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى:

 24دقیقِ

هذت سهبى  5 :دقیقِ

